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מועצה מקומית חריש
ישיבת מליאה מן המניין
ישיבה מספר 13/21
מתאריך 10.11.2021
נוכחים:
מר יצחק קשת  -ראש המועצה
גב' עידית ינטוב – המשנה לראש המועצה חברת מליאה
מר יוסי גולדמן – חבר מליאה
מר גיל פישר – חבר מליאה
מר שלמה קליין  -חבר מליאה
שני גרינברג – סגנית ראש המועצה
פרח קוזחי – חברת מליאה
יוחאי פרג'י – חבר מליאה
מר שלמה פרץ – חבר מליאה

מזומנים:
מר שלומי צדרבוים –מנכ"ל העירייה
מר יפתח נפש –גזבר
רו"ח עבד בקלי – מבקר
עו"ד אורון משה  -יועץ משפטי
מר יום טוב יקר -חשב מלווה
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סדר יום:
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אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  11-21מתאריך 13/10/2021
אישור פרוטוקול מליאה מן המניין (טלפונית)  12-21מתאריך 18/10/2021
עדכון פרוגרמת מבני ציבור
אישור ועדכון תב"רים
תמיכה בהארכת תוקף הועדה המיוחדת לתכנון ובניה חריש
הארכת תוקף מגבלת גבייה של חוק העזר 'היטל שמירה'

.7
.8

איוש משרת עוזר מנכ"ל בדרגת שכר  30%רמה 4
עדכון חברי וועדת חינוך מיוחד

פרוטוקול
יצחק קשת:

אני מתכבד לפתוח ישיבה ,ערב טוב חברים יקרים אני מתכבד לפתוח
ישיבה מן המניין מספר  ,4/21נוכחים :אנוכי יצחק קשת ראש הרשות,
חברי מועצת העיר שלמה קליין חבר מליאה ממלא מקום וסגן ,שני גרינברג
סגנית ראש המועצה ,עידית ינטוב המשנה לראש המועצה ,חברת המועצה,
ושאר חברי המליאה ,גיל פישר ,יוסי גולדמן ,פרח קוזחי ,יוחאי פרג'י
ושלמה פרץ ,ושאר אנשי המקצוע מנהלי אגפים וכדומה ושאר הנוכחים
איתנו.

אישור פרוטוקול ישיבה מן מניין מס'  11/21תאריך 13/10/21
יצחק קשת:

אני מעלה לאישור פרוטוקול מן המניין מס'  11/21מתאריך  13/10/21אני
מבקש ממליאת המועצה לאשר ,מעלה להצבעה .מאושר.

יוחאי פרג'י':

שירשם בפרוטוקול שאני מבקש לעשות השוואה בין השידור חי לבין
התמלול

יצחק קשת:

הערה ,צריך לעשות השוואה בין השידור חי לבין התמלול ,לראות שהכל
כתוב ל פי מה שנאמר בפועל .הפרוטוקול מאושר .בעד יצחק קשת ,גיל
פישר ,שלמה קליין ,עידית ינטוב ,שני גרינברג ,יוסי גודלמן ,פרח קוזחי
ושלמה פרץ .נגד ,יוחאי פרג'י.
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אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  12/21מתאריך 18/10/21
יצחק קשת:

אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מתאריך  18/10/21כולם אישרו את זה
בטלפון אנחנו מאשררים את זה שוב במליאה .מעלה להצבעה מאושר פה
אחד.

עדכון פרוגרמת מבנה ציבור
יצחק קשת:

מה שנשלח לכם זה עדכון פרוגרמה למבנה ציבור ,אנחנו לא נאשר את כל
העדכון של הפרוגרמה אנחנו נאשר  ...זה  ,205 ...כל מה שפורסם מה
שנש לח לחברי המליאה אנחנו לא מעלים את שתי השכונות הותיקות אנחנו
מעלים את שכונת הפרחים ושכונת בצוותא במגרש  .205שכונת הפרחים
במגרשים  808ו 810-ובצוותא מגרש  .205הצעת החלטה ,עדכון פרוגרמה
מבנה ציבור לאחר עבודת מטה של אגף הנדסה הוחלט לעדכן את
הפרוגרמה מבנה ציבור כדי לענות על צרכי התושבים .העדכון עושה מספר
מיקומים לבתי כנסת ,מבקש ממליאת המועצה לאשר את עדכון הפרוגרמה
מעלה להצבעה .מאושר פה אחד.

אישור ועדכון תב"רים
יצחק קשת:

תקציבים בלתי רגילים יש לנו גם שאנחנו פותחים תקציבים חדשים אנחנו
מאשרים וגם שאנחנו סוגרים תקציבים ישנים אנחנו גם צריכים לאשר ,אז
יש לנו קודם כל סגירת תב"ר מס'  319שזה היה תב"ר לתחנות הסעה
לתלמידים על סך  90אלף  ,₪אנחנו השתמשנו בתקציב להסעות לתלמידים
ואנחנו רוצים לסגור את התב"ר ,אני מבקש ממליאת הועדה לאשר את
סגירת תב"ר  319יש שאלות לפני שאני מעלה ,מעלה להצבעה פה אחד.
תב"ר הבא זה  468לבניית מעון ומקווה בשכונת הפרחים במגרש 807
והגדלה של  10מיליון  ₪ממשרד השיכון והלוואה של  1.250.000מקרן
עבודות הפיתוח .לקחנו הלוואת גישור מהעירייה מהקרן של העירייה על סך
 1.250.000קיבלנו הגדלה אנחנו מחזירים את הסכום הזה לקרן לעבודות
פיתוח ומגדילים את התב"ר ב –  10מיליון  ₪לטובת בניית מעון יום
ומקווה .מבקש ממליאת המעוצה לאשר מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד.
תב"ר  318למיתוג ופרסום העיר ,אנחנו ביקשנו הגשנו בקשה למשרד
השיכון למתג את העיר חריש ,ונענינו בחיוב הצלחנו לקבל תקציב לטובת
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העניין הזה על סך  5.5מיליון  ,₪ממשרד השיכון .תב"ר הוא מ – ,2014
הגדלה של התב"ר בסך  5.5מיליון .הגדלה של  250אלף  ₪למימון מוסדות
סך הכל תוספת תקציב התב"ר  5.5מיליון סך תקציב התב"ר יעמוד על
 ₪ 11.600.000מבקש ממליאת המעוצה לאשר .מעלה להצבעה מאושר פה
אחד.
תב"ר  485לבניית  16כיתות בבית ספר ממלכתי חרדי בשכונת החורש
במגרש  ,214הגדלה של  1.538.232ממשרד החינוך סך התקציב בתב"ר
יעמוד על  .₪ 15,313,604מעלה את תב"ר  ,585מאושר פה אחד.
תב"ר  480לבניית ישיבה תיכונית במגרש  228בשכונת החורש הגדלה של
התב"ר על סך  ₪ 2.488.365כך שתקציב התב"ר יעמוד על  24.771,384זה
לא משהו חדש הבית ספר כבר קיים אנחנו השתמשנו בכספי הפיתוח כדי
לבנות אותו ,ויצא  ...עוד לפני סיימנו לבנות אותו עוד לפני שהגיע סך
התקציב ממשרד החינוך מה שאנחנו רואים במקומות אחרים שלוקח זמן
ע ד שמגיעים כספים ממשרד החינוך ואנחנו רצים ובונים לפני שמקבלים אז
כמו שעשינו פה ו ...בסך הכל תקציב התב"ר יעמוד על  ₪ 24,772,384מעלה
להצבעה ,מאושר פה אחד.
אני עובר לתב"ר  481לבניית אולפנא במגרש  229אותו דבר בשכונת החורש
הגדלה  2.588.581ממשרד החינוך סך הכל התקציב התב"ר יעמוד על
 .₪ 31.145.189אני מבקש ממליאת המועצה לאשר מעלה להצבעה פה אחד
מאושר.
אני עובר לתב"ר  502לתקצוב פעולות לבטיחות בדרכים שנת  ,2021קיבלנו
עכשיו מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים .סליחה ,תב"ר

501

לניהול

פיילוט לניהול דיגיטלי ברשות ,יצא קול קורא והיו כמה רשויות שעמדו
בתנאים.
שלמה צדרבוים :שנעשה את הדברים באופן דיגטלי נטמיע מערכות דיגיטליות ,עד כמה
שניתן להפחית את הפעילות הלא דיגטלית יש כמו שראש העיר אמר
פרויקט דגל של משרד הפנים שנבחרו בו כמה רשויות אנחנו במשרד הפנים
תמיד דוחפים להיכנס לפיילוט בכלל במשרדי הממשלה להיכנס לפיילוט
בכל מיני הקשרים ונכנסו גם לפיילוט הזה ,משרד הפנים נותן לנו בעצם
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 ₪ 300.000כדי לגייס כוח אדם ברשות מקצועי בנושא הזה ,שהוא יודע
להשתמש בדיגיטלי בעצם אנחנו נכניס אותו למערכת הדיגיטלי שלנו שבו
יושב גם המנמ"ר גם ה –  GISוגם מערכות הפי.אי של הרשות והוא יעזור
לנו להטמיע בארגון עוד מערכות בעצם תוספת כוח אדם שעוזרת לנו לתגבר
את מערכות הדיגיטלי.
יצחק קשת:

אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את התב"ר  501בסך  ₪ 320,000מעלה
להצבעה ,מאשור פה אחד.
תב"ר  502לתקצוב פעולות לבטיחות בדרכים בשנת  2021קבלת הרשאה על
סך  ₪ 13,000מהרלב"ד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,בנוסף תקציב
מקרן עבודות פיתוח על סך  3250כנראה שזה ההשלמה מצדנו סך התקציב
יעמוד על תב"ר  ₪ 16,250בלבד אני מבקש ממליאת המועצה לאשר,
מאושר פה אחד.
תקציב בלתי רגיל מספר  503לבניית ..שניה ,לפני שאנחנו רצים נגיד כמה
מילים בכל זאת זה גולת הכותרת של הערב .אני אסביר קודם תראו אנחנו
עיר צעירה אנחנו נבחרנו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כעיר
הצעירה ביותר במדינת ישראל ,נבחרנו כעיר צעירה במדינת ישראל ולא
בכדי יש פה משפחות צעירות עם ילדים ,מגיעים מכל הארץ משפחות
צעירות עם ילדים ,אנחנו מה שנקרא כמו בכל עיר יש מגוון של אוכלוסיות
שונות ומגוונות ולאו דווקא משפחות צעירות וגם אנחנו זהינו מגמה נוספת
בעקבות כל המשפחות הצעירות מגיעים גם ההורים שלהם שגם כן נהנים
מכל מה שקורה פה בעיר הזאת ,ולכן אנחנו צריכים ,יש פה הרבה משפחות
אזרח ים ותיקים שגם כן מתאכלסים בעיר ואנחנו רוצים להתכונן לאפשר
להם מבנה קבע שישמש את האוכלוסיה הוותיקה בחריש לטובת כל
הפעילויות ,מועדון אזרחים ותיקים מבוקר עד ערב ,אני רוצה לציין את
שיתוף הפעולה של עידית ינטוב המשנה לראש העיר שהייתה שותפה מלאה
ודחפה וזה היה אחד הדברים החשובים ביותר שלה שזה בליבה ,בנפשה
היא גם שימשה בתפקיד הזה בעבר בתוך הרשות ומזה נולד גם כן כל
הרעיון אנחנו יוצאים לדרך עם תקציב של  ₪ 2.800.000לאחר שהמליאה
תאשר את זה להקמת מועדון לאזרחים ותיקים זה בשורה טובה לכל
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תושבי חריש .גם הצעירים בנפשם וגם הצעירים בגופם ברוחם ,אז זה
בשורה לכולם.
עידית ינטוב:

אני רוצה להגיד לך תודה קודם כל שניתנה לי אפשרות לשרת את ציבור
הזה אני יודעת שתחומי האחריות שלי הם לא טובים במיוחד אבל הם
ממלאים אותי ומשמחים אותי עד עומק ליבי ומאפשרים לי לעשות משהו
ערכי ומוסרי ותודה רבה לך ואני חושבת שידעת למי אתה מציע להצטרף
אליך וידעת שאני ימשיך בעשייה שלי ותודה רבה לך על כל התקופה.

יצחק קשת:

טוב אז בהחלט יש לנו בשורה אמיתית אני חייב להודות באמת עידית
לאורך כל הדרך לא עזבה אותי כאילו ישבה לי פה ,בסדר ,היה חשוב לה
מאוד הנושא הזה של אזרחים ותיקים ואני חייב להגיד מתוקים ממש .בואו
נאשר את זה ובעזרת האישור של המליאה נוכל להוציא את זה לפועל ,אני
מבקש ממליאת המועצה לאשר את תב"ר  503על סך  ₪ 2.800.000אני
מבקש ממליאת המועצה לאשר ,מאושר פה אחד ,בשעה טובה ומוצלחת
יוצא לדרך .אנחנו יודעים איפה זה יהיה תעלה את המפה תסמן ,פה.

עידית ינטוב:

זה צמוד למרכז בחניה שלו .צמוד לחניה שלו .זה מאוד ,מאוד קרוב זה
במרחק סביר מהקוטג'ים הוותיקים באמת קרוב לריכוז של המגזר הוותיק
וגם משמש את החדשים.

הארכת תוקף הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה
יצחק קשת:

אני העברתי מכתב לועדה הארצית לתכנון ובניה להסכמתי ובקשתנו
להארכת התוקף של הועדה המיוחדת לתכנון ובניה חריש ,כאמור בחריש
יש ועדה מיוחדת לתכנון ובניה שיש לה סמכויות יש לה מבנה ייחודי יש לה
סמכויות גם של המקומית וגם של המחוזית ,זה מקרה יחיד מסוגו במדינת
ישראל ,היה מקרה בעבר במודיעין ,המשמעות של זה שכל מרחב התכנון,
כל מרחב התכנון של חריש יכול לרוץ בצורה חסרת תקדים בכל קנה מידה
גם בקנה מידה אפילו לאומי ,זה לוקח שנים על גבי שנים לייצר תכניות
בניין עיר בכל ועדה אחרת בחריש זה יכול לקחת  5,6,7שנים בחריש זה יכול
להיגמר בזמן של חודשים זה זמן שיא שאין כדוגמתו ולא בכדי כל מה
שקורה בעיר הזאת חריש קורה בשיא המהירות כי יש פה את כל המערכות
שמפשטות את כל התהליכים הסטוטוריים הסדורים שצריכים גם ככה
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לקרות ,ואחד הדברים המשמעותיים ביותר זה הנושא של הועדה המיוחדת
לתכנון ובניה .יש לזה גם חסרונות אני אגיד את זה גם כן ,חסרון שכל אחד
תופס אותו בדרך כלל מי שמנהל את הועדה המיוחדת ,מי שמנהל את
הועדה המקומית זה ראש הרשות הוא יו"ר הועדה וזה בכל הארץ 90%
למעלה מ –  90%יו"ר הועדה הם ראשי רשויות וזה אומר שהכוח נמצא
בידיים של הרשות ,ראש הרשות ומן הסתם שאר הזה ,זה מפחית אותו
כמעט לכאורה ל –  ,0זה לא אומר שזה  0אנחנו חברים בועדה .אבל צריך
להבין יש פה אירוע גדול ,יש פה אירוע ענק קרו פה הרבה דברים ,אושרו
הרבה תכניות אבל אנחנו מגיעים לאחד הדברים הכי חשובים בעיר שזה
אישור של כל אזורי תעסוקה ותעשייה ,כל המגורים אושרו ואם לא נאריך
את התוקף בזמן שאנחנו רוצים להקים אזורי תעשייה ותעסוקה חדשים אז
פה פספסנו את העניין הזה בגדול ולכן חשוב מאוד להאריך את זה כי בראש
ובראשונה לתת הארכה לאשר תכניות של אזורי תעסוקה ותעשייה וזה
אומר שאני מוותר על הסמכות ,מוותר על השליטה בידיים שלי למען
הטוב ה היותר גדולה של חריש ,שיאשרו פה תכניות מתאר חדשות ,יאשרו
פה אזורי תעסוקה ותעשייה ושלא יהיה כל הסמכות בידיים שלי אבל למען
הטובה היותר גדולה שחריש תמשיך לגדול ולצמוח ויואשו פה אזורי
תעשייה ותעסוקה וזה החסרון היחיד .מעבר לזה יש לה סמכות גם של
המחוזית זאת אומרת שכל תכניות המתאר לא צריכות להגיע למחוזית
הכו ל יאושר פה בתוך הועדה המיוחדת ,יש מספיק גורמים בכל הסביבה
שממש לא רוצים שזה יקרה ,ובעלי האינטרס של חריש רוצים שזה ימשיך
וילך,
יוחאי פרג'י:

למה הם לא רוצים?

יצחק קשת:

כי הם דואגים לאינטרסים של הישובים שלהם ופחות לאינטרס של חריש,
האינטרס של חריש בראש ובראשונה במעלה שהועדה הזאת תאושר
ותוארך על מנת שנוכל להמשיך ולפתח את העיר חריש .שאלות?

שני גרינברג:

לצד זה שאני מאוד מאוד תומכת בזה מתוך ההבנה שזאת הדרך שלנו לתת
מענה לתעסוקה ולתעשייה ולקדם את זה כמה שיותר מהר ,זה שוב שם
איזה שהוא סיכון בפתח של קידום מגורים על ידי משרד הבינוי והשיכון אז
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חשוב לי להגיד שאנחנו דרשנו לזה כרשות ואנחנו דאגנו לזה שבעצם כל
השווקים הבאים למעשה יעברו דרכינו גם לא יהיה מצב שמשווקים לנו עוד
מגורים ,הועדה הזאת לא מוארכת מתוך מטרה לעשות פה עוד ועוד מגורים
זה לא המטרה שלה אנחנו מאריכים אותה לשנתיים כדי שהיא תסיים את
העבודה ותלך .הערה שני שאני רוצה להגיד שבעצם אחד מהאתגרים הכי
גדולים זה שהאכיפה היא לא בידיים שלנו היא בחוק התכנון והבניה בלבד,
זה לא בידיים שלנו וזה שם אתגר ,ואנחנו כן מדברים על איך בעצם אנחנו
נעשה יד ביד עם התכנית החדשה תכנית אכיפה שבאמת עושה את העבודה
הזאת ולא משאירה את זה בצורה שזה נמצא היום שזה לא מספיק ,וגם
באופן עקרוני יש לנו כוונה יותר ויותר לקחת כמה שיותר אחריות שאנחנו
יכולים בתוך הועדה מתוך מטרה לעבור למצב שבאמת אנחנו עצמאיים
בשטח ולא נדרשים להארכות נוספות אז הצעד הזה הוא מאוד מאוד חשוב
ואני כן רוצה להגיד הרשות נערכת לזה שזאת תהיה הארכה אחרונה
בהחלט ולא תהיינה הארכות נוספות.
יוחאי פרג'י:

בתכנית שתהיה יהיה לנו שיניים?

יוסי גולדמן:

אני גם רוצה להתייחס לועדה המיוחדת ,אני מקבל גיבוי מלא מראש העיר
לפעול ולקדם אותה דרך שרת הפנים איילת שקד ,זה לא סוד שאנחנו בקשר
טוב והיא דוחפת מאוד ,מאוד ,מאוד חזק בשביל שהדבר הזה יקרה ,כמו
שראש העיר אמר יש הרבה גורמים אינטרסנטיים פה מהאזור שהיו
מעדיפים שזה לא יקרה ושכל דבר נצטרך להגיע לועדה המחוזית בחיפה.
אני א ומר יש הרבה גורמים אינטרסנטיים לא מניתי מי אבל כן זה הרשויות
הסביבתיות ,השכנים שלנו ,ואין להם שום אינטרס שיהיה לנו את הכוח
הזה ואני חושב שגם השרה מבינה שזה למעשה שעת השיא מה שאנחנו
מבקשים למעשה זה לאשר את הועדה אבל מאוד ברור מה התחומי גזרה
שלה כמו שחברתי שני התייחסה הרעיון הוא לא לבנות עוד יחידות דיור,
אלא באמת לראות איך אנחנו משנים תב"עות ומגדילים אזורי תעשייה
ומנסים לטייב בעיקר ,בעיקר את חריש דרום .שוב התייחסו פה ואני חייב
להתייחס לזה לא יהיו שיווקיים של יחידות דיור לפני אישור כביש  ,611וזה
משהו שחשוב ככה להגיד אותו ולהדגיש אותו .אני באמת ,באמת ,באמת

____________________________________________________________
"חבר"  -הקלטה ותמלול

13966

9

ב.ש.ג.

רואה איזה שהיא צומת מאוד קריטית לחריש בדבר הזה ,כולנו רואים פה
צומת קריטית לחריש בדבר הזה ואנחנו מקווים שכבר שבוע הבא זה יעבור
בקריאה ראשונה השרה דוחפת לזה בכל הכוח ואנחנו באמת ,באמת אני
אגיד את זה בצורה זה ,כולנו פה תמימי דעים בקואליציה ,על החשיבות של
הדבר הזה ועל קידום הדבר הזה ממשיכים לעבוד עבור תושבי העיר גם
בזה ,גם בהחלטת ממשלה ,כל הדברים מה שנקרא מקודמים במשרדים
ובאמת זה יפה לראות את זה ,יש לנו נשיאת חן במשרדי הממשלה זה הרבה
עבודה שעשה ראש העיר זה לא מובן מאליו ,יש הרבה שמנסים להגיע לכל
מיני פגישות ואנחנו כבר בפגישות המשך וברוך השם הדלתות נפתחות זה
הרבה עבודה קשה ומאומצת בטח לקבל הארכה לועדה המיוחדת .מדברים
גם על שטחים נוספים שאמורים להגיע לחריש בימים האלה ,יש כל מיני
פרסומים כאלה ואחרים על אחוזים ועל מספרים שום דבר עוד לא נסגר
הכול בבחינה וכשיהיה מה לעדכן ,נעדכן באופן מיידי.
שלמה קליין:

דרך אגב המהנדסת של הועדה תהיה המהנדסת שלנו שרון שזה כבר נותן
לנו הרבה יותר לא רק שליטה גם השפעה ,יותר משליטה זה מילה יותר
נכונה.

יצחק קשת:

זה מה שצריך להיעשות כי למעשה המדיניות צריכה להיות מושפעת באופן
ישיר מהרשות המקומית ,עד כה בוא נגיד הרבה מהמדיניות הייתה
מושפעת מהתפיסה של השלטון המרכזי ומשרדי הממשלה כאשר באופן
יותר מתוחכם לצערי הרשות המקומית היא זו שצריכה לנהל את ענייניה,
היא זו שצריכה הכי טוב את צרכיה ,ובסופו של דבר היא זו שמתמודדת עם
האתגרים וצריכה לדעת לתת את המענים הנכונים בזמן ,בעת ובמקום.
בהחלט אנחנו שמחים על כך ששרון מהנדסת העיר החדשה שהצטרפה
אלינו גם ברמה המקצועית הגבוהה וגם ביכולת באמת לראות ראיה
מרחבית את כל מה שקורה בתוך העיר ובסביבה ,ואני חייב להגיד במאמר
מו סגר היא פשוט דילגה לפה היא נכנסה כל כך מהר כמעט לא הרגשנו את
הכניסה .הרגשנו וטוב אני יכול לומר שחששתי .זה יפה מאוד ,ואני שמח על
כך .בהחלט מאוד חשוב שהיא תהיה חלק מהועדה ,ושוב כולנו ,חשוב להגיד
שהועדה לתכנון ובניה בסופו של דבר גם כן זכינו לשיתוף פעולה בצורה
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כזאת או אחרת אבל זה בהחלט שיתוף פעולה וצריך להודות על שיתוף
הפעולה שנעשתה עד כה .זה אחד דברים דרמתיים צריך להבין זה לא עוד
איזה דבר על הדרך ,בסדר גם המסלול של חריש זה הסיבה שחריש
מתפתחת הכי מהר במדינת ישראל ,היה פרסום השבוע שהיא התפתחה פי
עשר בטח מהרבה רשויות אחרות בשנים האחרונות ,זה נושא דרמתי
ביותר ,זה נושא דרמתי ביותר שחייבים לאשר אותו סך הכול זה נושא
מתקדם זה הכול בתוך הצנרת ביקשו מאיתנו גם אישור מליאה לטובת
הדרך הזה ,אני יכול להגיד שנעשתה עבודה גם בממשלה וגם בקואליציה
בממשלה וגם באופוזיציה בממשלה כדי שהחוק הזה יעבור ,ניתן מה
שנקרא חופש הצבעה בוא נגיד לפחות סיעת הליכוד אני לא מדבר על כל
השאר שיצביעו בעד .טוב אז אני מעלה הצעת החלטה :הועדה המיוחדת
לתכנון ובניה בחריש הוקמה כדי לקצר את הליכי התכנון בהקמת העיר
חריש על פי סעיף  32ב' ,היא מהווה ועדה מקומית ומחוזית גם יחד,
תפקודה היעיל והממוקד כמו הרחבה על פי החוק ,אפשר קידום העיר של
תכניות לטיפול יעיל לבקשות ולהיתרי בניה הובילה את הקמתה עיר חריש
בקצב שכמוהו לא ידעה המדינה ,לאור הצלחת הועדה המיוחדת מעצם
העבודה שתהליכי הפיתוח והתכנון בחריש לא הסתיימו ,הוחלט בתאריך
 6/11/18על הארכת תוקף הועדה על פי סעיף  32ב' לחוק התכנון והבניה
בדרך המצוינת בסעיף  32ב' לחוק ,הארכת התוקף ניתן לשלוש שנים
נוספות .נכון לעכשיו אנחנו עומדים בפני מצב בו הועדה עתידה לסיים את
תפקידה בסוף החודש הנוכחי ולהעביר את סמכויותיה לועדה המחוזית
בחיפה  .מצב זה יביא לכך שאישור תכניות שכיום מאושרת בטווח של
מספר חודשים יעברו להליך רגיל שהמציאות מלמדת שלקוח שנים .מליאת
המועצה מבקשת כי תינתן הארכה נוספת לועדה המיוחדת ,בשל העובדה
שהליכי התכנון והאישור הוא הבניה למגורים וכן לתעסוקה באזור תעשייה
לתעסוקה ותעשייה ,עוד פעם בשל עבודה של הליכי התכנון ואישור הבינוי
למגורים אכן קודמו באופן מהיר וביעילות אך טרם תוכננו ואושרו שטח
התעסוקה והתעשייה מספקים אשר יתנו מענה לעתידה הכלכלי של העיר
חריש .מבקש ממליאת המועצה לאשר את נוסח ההחלטה ,מעלה להצבעה.
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מאושר פה אחד .קודם כל בשעה טובה ומוצלחת שבוע הבא זה יעלה
להצבעה לממשלה ואנחנו כמובן נברך על כך שהממשלה תאשר את הארכת
התוקף של הועדה המיוחדת לתכנון ובניה .אחר כך זה יעבור לועדת הפנים
וכך הלאה.
הארכת תוקף מגבלת גביה של חוק העזר היטל השמירה.
יצחק קשת:

מה אני אגיד לכם אחד הדברים שאני הכי פחות אוהב להביא אותם הכי
שונא להביא אותם לשולחן שלנו כי כל פעם מכריחים אותנו מבחינה
פרוצדוראלית לאשר את זה למרות שזה כבר אושר ,ועוד פעם אושר ,ועוד
פעם אושר ,אבל בכל זאת נעלה נביא את הדברים .בעיקרון כל הנושא של
השמירה .מדינת ישראל משרד הפנים ליתר דיוק לא מאפשרת לתקצב את
כל מה שקשור בשמירה ,וביטחון ומהתקציב השוטף אלא מחייבת את
מליאת הרשות לאשר את זה בתקציב נפרד ,שנלקח מתקציב ייעודי שהוא
נגבה באופן ישיר מהתושבים ולא מאפשרת לקחת את זה משום תקציב
אחר מה שעשינו בשנים קודמות במהלך הרבה שנים עשינו את זה ,לאחר
החלטת הממשלה אבל משרד הפנים כבר חייב אותנו ואנחנו כמו יתר
הערים מחויבים בתוקף של היטל השמירה אחרת אנחנו לא יכולים להשיג
את כל מה שקשור סביב זה ,שזה אומר את כל הניידות שמסתובבת ,זה
אומרת המרכז חירום שמאויש  24שעות ביממה כולל בשעות החירום בלי
הדבר הזה אי אפשר למעשה לקיים את המוקד הזה ,משרד הפנים לא
מאפשר לך אפילו לקיים אותו בצורה נפרדת .כל הנושא של מצלמות,
רכישה של מצלמות נוספות וכדומה .מורדי מה יש לנו עוד סביב נושא של
היטל השמירה.

מורדי בן שמעון :תקורות ,כוח אדם ,רכבים ,האבטחה מה שדיברת ,מצלמות ותחזוקה .זה
תכנית שמאושרת בעיקרון אחת לחמש שנים ,התכנית אבטחה שעליה
אנחנו מבססים את התקציב ,והגבייה זה בהתאם למה שמשרד הפנים
מאשר כל שנה הוא לשנתיים.
יצחק קשת:

עולות טענות מידי פעם למה צריך את הניידות האלה מה הן מועילות מה הן
עושות ,אתה יכול לאשש אתה יכול להסביר למה זה כל כך נחוץ.
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מורדי בן שמעון :יש את המוקד ,הרשות מרושתת במצלמות ,להוציא שתי שכונות שכרגע
בשלבי תכנון זאת אומרת א' מישהו צריך לצפות במצלמות ,להפנות לאותם
אירועים לאותם דברים שקורים להפנות לשם את הסיורים ,יש לנו שני
סיורים ,אחד על שכונת החורש ואבני החן והשני על שלושת השכונות
האחרות ,סיירים עושים בעצם את כל הפעולות שבמהלך הלילה קורים ,אם
זה הקפצות לאירועים ,אירועי וונדליזם שלאחרונה יש לא מעט ,אלימות,
תאונות דרכים ,מפגעים בדרך ,פיצוצים בלילה כל הפעולות הראשונות עד
שמגיעים הכוננים הרלבנטיים או משטרה ,הם בעצם מגיעים לשם
ראשונים ,כל המוסדות בקרות כניסה ואזעקה או גילוי אש כך שכל התרעה
שקורית במהלך הלילה זה מגיע למוקד והמוקד מפעיל את הסיירים.
יצחק קשת:

זאת אומרת לצורך הדבר אם אין סיירים יש אזעקה באיזה מוסד חינוכי
אין מי שיקפוץ אליו .יש לנו לדוגמא סנסורים בבריכות למעלה והכל
אזעקות שפועלות אם יש שלב של מצוקה אם אין סיירים שקופצים אם אין
מי שיקפוץ לזה מיידית ,ובכלל כל ה  -לחצני מצוקה וכל הסנסורים
שפרושים בכל העיר אם לא יהיה לצורך העניין את הסיירים שיהיו מוכנים
לקפיצה בעת הצורך אז לא יהיה באמת מי שיקפוץ לשם זאת אומרת
שהעבודה שלהם היא מעבר לסיור הרגיל הם מחוברים גם למוקד וגם
למערכות האזעקה וגם למערכות התראה במידה ויש תקלה הם קופצים
לאירוע בזמן כמובן שהם מחוברים גם בקשר רציף עם המשטרה ,מה עוד
החיבורים שלנו חוץ מהמשטרה?

מורדי בן שמעון :משטרה ,כיבוי אש ,מד"א ,דבר נוסף כל הפניות של התושבים לכוכבית
 6719לאחר שעות הפעילות ועד שמונה וחצי בבוקר למחרת כולל שבתות
וחגים זה המוקד עונה כך שזה גם מענה לפניות תושבים בעיקר בנושא
חירום וביטחון.
יצחק קשת:

יופי התעריף רק לידיעה הוא  2.64אגורות למ"ר משטח הנכס .נשאר אותו
דבר אותו תעריף ,התחשיב עליו מבוסס התעריף המבוקש תואם את
הוראות משרד הפנים ואושר במסגרת אישור החוק ,הוא עדכני ורלבנטי
ואין כל שינוי בנתונים עליהם מבוסס התחשיב .שאלות? הצעת החלטה:
מליאת המועצה מחליטה על אישור הארכת תוקף חוק עזר לחריש שירותי
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שמירה תש"פ –  2019הקבוע בסעיף  6לחוק העזר מיום  1/1/22עד ליום
 ,31/12/2024זה תעריף קבוע ואחיד שזה  2.64אגורות למ"ר ,למבנה לשנה.
מורדי:

עד  31/12/23אי אפשר מעל שנתיים,

יוחאי פרג'י:

אמרת שזה  5שנים לא?

מורדי:

לא ,תכנית האבטחה אני מאשר אותה במנהל שירותי ביטחון זה במחלקה
משפטית של משרד הפנים ,אני טעיתי במספר זה .31/12/23

יצחק קשת:

אז .31/12/23

מורדי:

 31/12/2024אנחנו נבדוק את המועד המאוחר שיש שם.

יצחק קשת:

בוא נאשר את זה במליאה שלא יגידו שצריך לאשר את זה עוד פעם ,אז
התאריך המאוחר מבין השניים מה שיותר  24או  ,23מבקש ממליאת
המועצה לאשר ,מעלה להצבעה ,מאושר פה אחד.

איוש משרת עוזר מנכ"ל בדרגת שכר  30%רמה 4
יוחאי פרג'י:

זה לא היה ?40%

שלומי צדרבוים :בגדול זה גם תלוי בתואר והניסיון המקצועי שאתה מגיע .אז קודם כל
באמת אליעזר דיין תושב העיר משכונת הפרחים תוספת כוח משמעותית,
הוא כבר עובד אצלנו מספר חודשים שלא במסגרת התקן הרשמי ,הוא
חיכה בעצם לאישור ,לקבלת התואר באופן רשמי עכשיו הוא יכול לקבל את
התנאים באופן שמגיע לו ,ובאמת כמו שאמרתי תוספת כוח הוא עושה
עבודה מאוד ,מאוד טובה ,ניתוחי עומק של הדברים שמגיעים לשולחני,
מביא לי את הדברים מעובדים ,מוכנים ומקדם מאוד את העבודה של
לשכת מנכ"ל.
יצחק קשת:

אבקש ממליאת המועצה לאשר 30% .משכר מנכ"ל דרגה  4מעלה להצבעה,
מאושר פה אחד.

עדכון חברי וועדת חינוך מיוחד
יצחק קשת:

לבקשת יו"ר הועדה חברת המליאה פרח קוזחי ,בשעה טובה אליעזר .אז
ככה פרח לבקשת יו"ר הועדה חברת המליאה פרח קוזחי תתווסף לועדה
הגברת הודיה אביסר כנציגת ציבור ,אני אקריא את כל הרשימה שכולם
יד עו ,הועדה לחינוך מיוחד ,צרכים מיוחדים .אז יו"ר כמובן זה פרח קוזחי,
חברים סגן ממלא מקום שלמה קליין ,משנה לראש העיר עידית ינטוב,
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נציגים שי מזרחי ,איילת יעקובי ,יניב גרלינג ,נציג חינוך איציק תייר ,נציג
שפ"ח רחלי אלירז ,נציג רווחה שלמה פלד וכמובן נציגת ציבור נוספת זה
הודיה אביסר.
פרח קוזחי:

אני רק רוצה להגיד שהודיה היא תושבת חריש הרבה שנים ,אחד הדברים
שהיא באמת עושה המון זה דאגה למשפחות עם ילדים בעלי צרכים
מיוחדים ,משפחות יודעות שהן מגיעות ויכולות לפנות אליה ,היא באמת בן
אדם שנכון וחשוב והיא יכולה לתרום המון גם לועדה וגם למשפחות ,ואני
בטוחה שהיא תעשה עבודה טובה .בהצלחה.

יצחק קשת:

אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את הרשימה החדשה .מעלה להצבעה,
מאושר פה אחד .לפני שאני אסכם אני אתן זכות דיבור לשני.

שני גרינברג:

אני ביקשתי את זכות הדיבור כי אני רציתי לדבר על מה שמתרחש
בש בועיים האחרונים במערכת החינוך הממלכתית שלנו ,משהו שמבחינתנו
קצת קשה לנו לעבור עליו לסדר היום וזה הסיפור של כניסת עמותת
בשבילנו לתוך כל בתי הספר הממלכתיים בחריש .כאילו קודם כל אני רוצה
להסביר במה הדברים אמורים ,עמותת בשבילנו היא עמותה שבמטרות
שלה ואיך שאושר ה התכנית שלה על ידי משרד החינוך ,אני חייבת לציין זה
מאושר על ידי משרד החינוך ,ללמדכם שיש דבר כזה שנקרא עדתה ,מאושר
על ידי משרד החינוך שלבית ספר ממלכתי תיכנס עמותה שבמטרות שלה
באתר של משרד החינוך כתוב ככה :לחנך לאהבת תורה ,יראת שמיים
ושמירת מצוות בדבקות ואמונה שלמה בדבר השם ,ביד  ..המביאים
לישועת העם וגואלת הארץ בימינו ,הקניית מושגים או ערכים ביהדות
הבסיסית לילדים ובני נוער בגילאי  6עד  ,18בחינוך העשרתי .הדבר הזה לא
היה צריך להיכנס אף פעם לבית ספר שלנו בחריש ויש לזה כמה סיבות ואני
עכשיו אפרט על זה כי זה באמת מקומם אותנו עד לעצם הדבר הזה .אני
אתחיל בזה שאני אגיד אני יודעת שהעמותה הגישה בקשה לשנות את
המטרות שלה למשהו אחר ,ואני לא קונה את זה ,מי שיושב בוועד המנהל
של העמותה הזאת זה לא אחר מהרב יצחק אלגביש למי שזוכר המתנגד
הראשי לזה שיהיו איזה שהם עסקים פתוחים בשבת בחריש ,ברמה של
כאילו אם צריך לקרוע את העיר בשביל זה אז אין בעיה ,ברמה של לעלות
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בראיון ברדיו ולהגיד שחצי מהעיר הזאת הם חרדים וחצי הוא מסורתי יעני
חילוני אין פה לא צריך עסקים בשבת ,אלה לא האנשים שאנחנו רוצים
שיובילו את החינוך של הילדים שלנו בחינוך הממלכתי אם לחינוך הדתי זה
מתאים אין לנו בעיה עם זה ,לנו זה לא מתאים .מעבר לזה עמותות לא
אמורות ללמד את הילדים שלנו שיעורים על תרבות יהדות ישראלית ,אני
אגיד שפעם השיעור הזה היה זהות יהודית ישראלית ואז פתאום זה נהייה
תרבות יהודית ישראלית כדי לכבס את זה ,כדי שיעבור יותר טוב בגרון
לאנשים חילוניים ,שהם ירגישו שזה טוב וזה נחמד ואין פה איזה מטרה
סמויה אבל עם הזמן הולך ומתברר שזה בדיוק כמו שזה נראה זה בדיוק
מה שאנחנו חושבים ,את העמותה הזאת הצליחו להכניס לכל בתי הספר
הממלכתיים בחריש לא ברור איך פתאום בשנה אחת כולם החליטו להכניס
את העמותה הזאת פנימה ואז פתאום מתברר שזאת מתנה ,שנותנים לך
משהו חינם אתה המוצר כאילו יש פה מטרה מאחורי הדברים ,יש כאן
איזה שהיא כוונה ,והכוונה הזאת לא מתאימה לנו ואנחנו נילחם בזה,
אנחנו נילחם בזה עד שזה יצא מכל בתי הספר בחריש.
גיל פישר:

אני הבנתי שזה לא חינם אלא משלמים כסף בשביל להיכנס.

שני גרינברג:

היה כתוב את זה באתר של משרד החינוך אבל אחרי זה בדיעבד המנהלים
אמרו שזה לא עולה להם .מבחינתי זה משול לשיעורים של התנועה
הרפורמית שנכנסים עכשיו לבתי הספר הדתיים בחריש ,אף אחד לא היה
מסכים לזה ,אתם לא הייתם מסכימים לזה ואין לנו שום סיבה להסכים
לזה שזה יכנס לבתי הספר שלנו כאן ,מבחינתנו זה מדע בדיוני .העניין הוא
שאני כועסת פה על הרשות ,כי הייתה היערכות לתרחיש הזה זה מוכר לנו
זה קורה במרכז זה לא דברים שהם חריגים ,מישהו מכוון את התנועה,
משרד החינוך גם מתקצב את הדבר הזה ,לצערי הרב לא הכול בשליטתנו,
אבל מה שכן היה בשליטתנו עשינו ואנחנו שמנו בתוך הסכם קואליציוני
בהסכמה עם כבוד ראש העיר סעיף שאומר שאגף חינוך שלנו בעצם ינחה
את כל מנהלי בתי הספר שאם רוצים להכניס איזה שהיא עמותה חיצונית
כדי להעביר תכנים כלשהם בבתי הספר שהתכנים האלה יעברו דרך הנהגת
ההורים ,בהסכמה ואחרי זה יועברו להורים עצמם כלום מזה לא קרה ,עשו
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את זה כמו גנבים בלילה ,הכניסו את זה לתוך בתי הספר שלנו בלי שנדע,
לא רק זה אחרי שזה התגלה שלושה בתי ספר לקחו אחריות עצרו את
התכנית והוציאו אותה החוצה ורק בית ספר אחד רונה רמון חושב שהוא
יותר חכם ויותר גדול מכולם והוא ממשיך עם זה למרות שהוא לא עבד לפי
שום נוהל .המערכת מבחינתי נכשלה בזה שהיא לא שמרה על העקרונות
האלה ,זה עקרונות שאנחנו קבענו בהסכמה לאורך כל הזמן הזה חיכינו
שנתיים שיעשו נוהל שיעשה את הדבר הזה ,עד שיכתבו את הנוהל הזה ,אני
ציפיתי שהנוהל הזה ייושם .אני כן אומרת שמאז שזה קרה אני מקבלת
אוזן קשבת גם מראש הרשות ,גם ממנכ"ל המועצה ברור לי שלא הייתה
כוונה רעה מצד הרשות ,יחד עם זאת יש לקחת אחריות על הדבר הזה
ומבחינתי המערכת לא לקחה אחריות ברגע שזה ממשיך ,היה צריך לצאת
הנחיה שזה נעצר קודם כל נעצר ומאפשר להורים לקבל את הזכות שניתנת
להם אילו הנוהל היה מיושם,
עידית ינטוב:

למה מנהל אגף חינוך לא נמצא פה היום?

שני גרינברג:

לא יודעת ,אני מבחינתי ביקשתי זכות דיבור זה לא הצעה לסדר אני רוצה
לדבר על מה שמפריע .תיקון בדיעבד הוא הרבה יותר קשה מאשר פשוט
לעשות את זה מלכתחילה כמו שצריך אבל הכי בסיסי זה לקחת אחריות
ולהגיד שעשינו לא נכון וצריך לתקן את זה .אז אמרתי שיש  3בתי ספר
שלקחו אחריות על זה ,יש בית ספר אחד שלא לקח אחריות על זה ,אני
חושבת שזה לא שווה את זה ,זה קורע את הבית ספר מבפנים ,בימים
האחרונים הורים רבים עם הורים אחרים ,הורים לא שולחים ילדים לבית
הספר זה פשוט פוגע באמון של ההורים בצוות החינוכי ברמה של כאילו לא
יודעת אם זה בר תיקון יש גם הורים שבאו ואמרו לי חד משמעית אם זה
לא יפתר אני פשוט מוציא את הילד שלי מבית הספר הזה וזה חבל כי אין
סיבה שדבר כזה יקרה על תכנית העשרתי ,אם זה כזו העשרה חשובה
שבשבילה שווה לקרוע את בית הספר בעיניי לא אני חושבת שיש פה מישהו
שטיפס על איזה עץ ,האגו שלו גדול יותר מהמטרה כבר ועכשיו הוא לא
מוכן לרדת מהעץ הזה אז אני אומרת ואני מבקשת בשם התושבים ,אני
באתי לצעוק את הצעקה שלהם מה שקרה כאן הוא לא בסדר והרשות
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צריכה לקחת חלק אקטיבי בלעצור את זה בכל אמצעי שעומד לרשותה .כל
הכוח שאפשר להפעיל על הדבר הזה צריך להפעיל על הדבר הזה וכן אני
יודעת שאסור לנו להגיד להם מה להכניס לבית הספר אני רק אומרת שהם
לא פעלו פה בהתאם לנהלים בשום רמה .עוד משהו אחד שהוא בניגוד
לחוזר מנכ"ל באופן מוחלט את השיעור הזה בהנחיה של משרד החינוך הם
טוענים שזה שיעור ליבתי ,את השיעור הזה בהנחיה של משרד החינוך
אסור שמישהו מלבד בית הספר יעביר זה כתוב הכי ברור שיכול להיות ,רק
צוות בית הספר יכול להעביר את השיעור הזה אבל איך שהוא העמותה
הזאת נכנסה פנימה ומסבירים לנו אה אבל המחנך נמצא בתוך השיעור,
אולי הוא בטלפון שלו ,אולי הוא עושה משהו אחר מאיפה לי שהוא באמת
יעצור את אותו המדריך אם הוא אומר משהו שהוא לא בסדר ,ויגיד לו לא,
מאיפה לי? למה אני צריכה לבנות על זה שיושבים בתוך השיעור ולא קורית
העדתה הזאת בפנים .אני ביקשתי ואני ממשיכה לבקש א' לעצור את
התכנית מיידית שתצא מבתי הספר שלנו היא לא שייכת לשם ,קודם כל
ולאפשר את התהליך התקין בהתאם למה שאנחנו ביקשנו באמצעות הנהגת
ההורים אוקיי .באמצעות הנהגת ההורים זה צריך להיות דרך התל"ן ולא
דרך שיעור ליבתי אם זה דרך התל"ן זה מאפשר להורים להתנגד ולהוציא
את הילדים מהשיעור ובית הספר מחויב לתת חלופה זה הדרך היחידה שבה
התכנית הזאת יכולה להיכנס לבתי ספר וגם זה רק אחרי הסכמה .אני
מבינה שלבתי הספר יש אתגר ,עם השיעור הזה אף אחד לא הכשיר אותם
ללמד זהות יהודית ישראלית כנראה שזה קשה ,לכן אנחנו כרגע בהסכמת
ראש העיר אנחנו בוחנים למצוא חלופות שיאפשרו הכשרה לבתי הספר
החילוניים שיבחרו בזה ,הכשרה שנותנת להם אפשרות ללמוד איך ללמד
את השיעור הזה .ללמד אותם איך ,זה שיעור ליבתי המורים חייבים
להעביר אותו אבל אם הם לא יודעים להעביר אותו והם צריכים עזרה נעזור
להם .ואם צריך למצוא תקציב כדי לעזור להם אז מבחינתי זה מה שיעשה,
לא יהיה מצב שנכנסת עמותה שהמטרות שלה הן מטרות דתיות ותלמד את
הילדים שלנו על תרבות יהודית ישראלית ,היא לא תעשה את זה ,אנחנו לא
רוצים בזה אנחנו רוצים אותה בחוץ.
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עידית ינטוב:

ומי יטפל בבעיית משמעת של אותו מנהל?

שני גרינברג:

זה זכות דיבור שלי אני רוצה להשלים .אני רוצה להגיד להורים שאני מאוד
מתנצלת שהם צריכים לעבור את זה עכשיו זה חוויה מאוד לא נעימה
שפשוט לא סופרים אותך בית הספר ממש ,אני שומעת אותם בוכים לי ולי
קשה ,זה פשוט עוול שנגרם להם הדבר הזה קורה בחסות בית הספר אבל
גם במידה מופחתת בחסות הרשות כי היא מאפשרת לזה להמשיך לקרות
והבקשה שלי זה שזה ייעצר כמה שיותר מהר ,אני מתנצלת בפני ההורים
שצריכים אבל אני לא עשיתי את הדבר הזה אני לא גרמתי לו אני כן יכולה
להפעיל אתכם ולבקש מכם שתעשו הכול אבל הכול כדי שהדבר הזה יפסק.
זהו אני סיימתי תודה רבה על הזכות לדבר.

יצחק קשת:

תודה רבה שני גרינברג סגנית ראש העיר.

שלמה קליין:

אני רק אגיד בתור יו"ר ועדת חינוך שהנושא עלה מול הרשות ,מול מחלקת
חינוך היו שם גם פרח וגם עידית וזה עלה בוועדת חינוך האחרונה ,ברור
לכולם שאף אחד לא צריך ,אף אחד לא צריך לשמוע והילדים ילמדו דברים
שלא מעוניינים בהם ,יש נוהל מאוד מסודר של הרשות איך עושים כאלה
דברים ,לא רק לגבי עמותה הזאת לגבי כל עמותה שרוצה להיכנס ,שהבנו
שבבתי ספר מסוימים הנוהל לא עבד אז הייתה התערבות של הרשות לדאוג
לכך שהנוהל יעבוד ,גם הבית ספר נוכחי לפי דברי ישראל תהיה בדיקה
ויהיה טיפול כדי שהנוהל אם זה ימשיך זה יעבוד לפי הנוהל.

שני גרינברג:

היום היה שיעור כזה בבית הספר.

שלמה קליין:

אני אומר מה שישראל אמר בוועדת חינוך אחרונה ,אני אגיד גם את הצד
השני שבאמת בסוף ,בסוף ,בסוף זה החלטה של ועד ההורים ואני לא יודע
מה מתנהל שם ברור שזה לא יכול להמשיך בלי הסכמה של ועד ההורים
ובמידה וועד ההורים מחליט שזה מתאים לו אז הדיון צריך להתנהל בתוך
ועד ההורים על כל ההיבטים שלו ,ואם ועד ההורים יחליט שזה בסדר אני
מסכים איתך זה צריך להיות אלטרנטיבה זה לא צריך להיות ליבתי ,צריך
לתת למי שלא רוצה לא חייב להיות בשיעורים האלה ,אבל במקרה שוועד
ההורים כל בתי ספר ,דרך אגב גם בתי הספר האחרים אם יעשה ,אם הנוהל
יעבור כמו שצריך.
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אנחנו לא מתווכח ים על העיקרון שלנו אנחנו כתבנו את הנוהל הזה ,אנחנו
כועסים על זה שהוא לא יושם ,אנחנו כועסים על זה שצריך לתקן בדיעבד,
ואנחנו כועסים על זה ,שזה לא יצא מבית הספר בינתיים.

שלמה קליין:

זה החלטה של ועד הורים כי בכל בתי ספר פנו למישהו מהיועד ,זה
שההתנהלות הפנימית של הועד הייתה כזו או אחרת ,גם זה בעיה תוך
ספרית שוב זה לא בעיה שלנו כרשות ואני אומר שוב בכל בית ספר זה נפסק
יכול להיות שזה יוחלט שזה יופסק לגמרי ,יכול להיות שזה יפסק עד
שהנוהל יהיה כמו שצריך ,אני חושב שזה הדרישה שלנו כרשות אנחנו לא
מנסים לתת לאף אחד משהו שהוא לא רוצה ,אני לא הייתי רוצה שיכנסו
לבתי ספר שלי עמותות שאני לא מסכים איתם אני מזדהה עם זה לגמרי
ושוב בשביל זה יש את הנוהל ובעזרת השם אני מקווה שבאמת יצליחו
לסדר את זה ולראות בכל המקומות .אני חושב שבבית הספר הספציפי
שאת מדברת עליו יש איזה שהיא מורכבות בתוך ועד ההורים .ככה אני
מתרשם מדברים שגם אני שומע.

פרח קוזחי:

אני רק רוצה להוסיף לדברי שני ולהגיד שיש כרגע מעל  250חתימות של
הורים שמתנגדים לתכנית מבית הספר ,להוסיף שלצערנו הנהלת בית הספר
מסרבת לבצע מן סקר בין ההורים כדי להבין את הכמות מתנגדים שיש
בכיתות ,ולצערי התכנית ממשיכה לפעול כרגיל בבית הספר נגד בקשת
ההורים וזה ממש ,ממש עצוב.

שלמה קליין:

אני אבקש מישראל לבדוק שוב כי הוא.

שני גרינברג:

הבקשה היא שזה ייעצר עד לבירור שלא ימשיכו כאילו זה ממש לגנוב
סוסים ככה.

יצחק קשת:

טוב אני רוצה להתייחס בכמה מילים לדבר הזה .לצערי נוצר פה הרבה
בלבלול התערבבו הרבה דברים ביחד שלא קשורים אחד עם השני ,עצם
הרעש סביב הדבר הזה הייתה איזה הבנה כאילו לא רוצים שיהיה שום ערך
יהודי בבית הספר לא זה המכוון ,לא זאת הכוונה אני בטוח שגם לא לזה
התכוונה סגנית שלי שני גרינברג ,אני חייב להודות שהיא ראתה את הנולד
עוד בתחילת הדרך ,אנחנו לא ראינו את זה ככה ,ובוא נגיד שזה באמת
בתוך המערכת הממלכתית זה לא יושם והתריעה על זה מבעוד מועד ,ואין
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לי להודות על זה שקודם כל היא צדקה ואולי לא ייחסנו לזה מספיק
חשיבות בשביל להתעקש על הדברים האלה אבל בסופו של דבר היא צדקה
וראתה באמת את הדברים מבעוד מועד .תראו אני אגיד לכם משהו כל
העניין פה ,יש פה רגישות ,הרגישות הכי גדולה שיש זה חינוך הילדים אין
דבר יותר נוגע מדיני נפשו של אחד ואחד שהורה רוצה לחנך את הילד שלו
לפי דרכו ואמונתו הכול טוב ויפה אם הוא מחנך את הילדים שלו בבית אבל
הבעיה שהוא מחנך את הילדים שלו עם ילדים אחרים פה נכנס הקונפליקט
כי בסופו של דבר כל הילדים האלה מתחנכים ביחד .אז מדינת ישראל יצרה
מספר מסגרות שפחות או יותר בצורה כמה שיותר הומוגנית מכוונות לאותו
מכוון אבל מדינת ישראל עם ישראל ,רואה שעם ישראל הוא מאוד ,מאוד
מגוון יש לו מנעד רחב גם בתוך הציבור וגם שם יש לצורך העניין ציבור
שיגיד אם הוא רוצה יותר ,ככה או ציבור שיגיד שהוא רוצה אחרת אין על
זה ויכוח ,כל מה שרוצים כדי למנוע את המציאות הזאת שלא יהיו
מחטפים שלא יחליטו בשביל ההורים מה צריך להיות ,בסדר שלא יצא מצב
שאנחנו כאילו שותפים לזה שלא יהיה יהדות בבית הספר זה לא הכוונה ,זה
לא המכוון ,בסדר ,מצידנו שההורים יחליטו מה שהם רוצים בבית הספר.
לצורך העניין שי בית ספר שרוב רובו מסורתי מאוד והוא רוצה שיהיה בבית
הספר ערכים יהודיים מאוד ויזכו בדבר הזה אז שיקבלו החלטה כזאת יכול
להיות שיחזירו את התכנית ,רק מה שההחלטה הזאת תינתן על ידי ועד בית
הספר ושהם יקבלו את ההחלטה .זה שייך לכל בית הספר לאו דווקא בית
ספר חילוני ,זה יכול להתקבל בבית ספר דתי זה היא נוח ,הורים רוצים
לחנך את הילדים שלהם לפי מה שהם מאמינים .דרך אגב איך זה קרה? זה
לא קרה שהרשות דחפה את זה ,בסדר ,פנו לבתי הספר לכל בית ספר ובית
ספר והציעו את עצמם המנהלים כל אחד במקומו לא ראה בזה איזה משהו,
ככה זה קרה זה כל הסיפור .אז אנחנו כרשות כרגולטור בתוך הסיפור הזה
כמנהיגי ציבור נמצאים בתוך הסיפור הזה כדי לוודא שבסוף ההורים
מקבלים מחנכים את הילדים לפי אמונתם ,לפי מה שהם מאמינים בו
ובונים את המסגרת הנכונה כדי שהם יוכלו באמת לשלוח את הילדים
שלהם בשקט ברגוע לפי זה שהם יודעים שהם מחנכים את הילדים שלהם
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לפי מה שהם מאמינים ,אז אני חוזר שהדברים לא יוצאו מהקשרם אין פה
איזה מלחמה בין דתיים לחילוניים ,או איזה מלחמה שעכשיו נגד היהדות
להוציא ערכים יהודיים מבית הספר לא זאת הכוונה אלא שכל קבוצה ,כל
בית ספר יוכלו לחנך את הילדים שלהם לפי מה שהם מאמינים ,אם תתקבל
החלטה שרוצים שיהיה כזה דבר בבית ספר אז תתקבל החלטה רק מה
שנקרא שלא תתקבל החלטה מעל הראש זאת הנקודה ,בסדר מסכימים
איתי.
שני גרינברג:

כן עם הערה מהרגע שהנהגת הורים מחליטה להכניס את זה לבית הספר,
זה על תקן תל"ן ,תל"ן לעולם אינו חובה זה אומר שאתה שם את זה בסוף
יום הלימודים ואתה מאפשר להורה הספציפי זה שהרוב החליט לא אומרת
שעכשיו זה אילוץ ,אוקיי עדיין אתה מאפשר להורה הספציפי לקבל החלטה
עצמאית אם מתאים לו או לא מתאים לו אם הורה רוצה שיבוא שעה
מוקדם יי קח את הילד שלו מבית הספר ,ולא יקבל את התוכן הזה זה זכותו
הבעיה היא פה שלא מאפשרים גם את זה ,לא מוכנים להגיד להורים באיזה
שעה זה ,לא מוכנים לאפשר להם אפילו את הזכות הבסיסית הזאת להימנע
מהקניית חינוך דתי.

יצחק קשת:

בקיצור הנושא הזה ,קודם כל צריך להגיד שהנושא הזה נעצר בכל בתי
הספר גם ברונה רמון.

שני גרינברג:

ברונה רמון זה לא עצר.

יצחק קשת:

רונה רמון עירבנו את הפיקוח שיכנס ויבדוק את זה ,בסדר יש לנו דברים,
עירבנו את הפיקוח בעניין הזה.

עידית ינטוב:

הם לא מקשיבים.

יצחק קשת:

בסדר בשביל זה יש פיקוח משרד החינוך זה התפקיד שלהם אנחנו לא ,זה
בניגוד בוא נגיד למנהלי בתי הספר העל יסודיים ,היסודיים יש מדרג מאוד
ברור איך זה אמור לעבוד ,בתי הספר העל יסודיים הם של הרשות פרופר
בתי ספר היסודיים צריך להגיד הם קודם כל של משרד החינוך ואנחנו
שותפים בתוך המהלך הזה ,יש דרכים מסודרות איך מנהלים את הדבר הזה
וזה דרך הפיקוח של משרד החינוך .כמה מילים לסיכום.
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אנחנו שמחים לשמוע קודם כל שהפיקוח מעורב אז כן נעשה משהו ונקווה
לטוב.

יצחק קשת:

קודם כל אנחנו נסדר את הנוהל בצורה כמו שהעלתה פה סגנתי שני גרינברג
בצורה מלאה ,כפי שהראתה וכפי נוסח כזה או אחר שיוגדר שזה יהיה
מסודר אני מקווה מאוד ,טעות לעולם חוזרת אבל צריך לדאוג שהדברים
האלה לא יחזרו ושהרוחות יירגעו ו – ש  -הכול יהיה רגוע ,ברור לי שאנחנו
צריכים לאפשר להורים לחנך את הילדים שלהם איך שהם מאמינים .זאת
אמונתנו אני הייתי הכי שמח שכולם ידעו אני בן אדם מאמין ויהודי מאמין
אבל חלק מהערכים שלי ושל החברים שלי אני חושב גם כן שבסופו של דבר
אין דבר בכפייה הכול בבחירה ,כן הכול צריך להתקבל בבחירה.

יוסי גולדמן:

המליאה הזאת הוכיחה את זה במעשים זה לא סיסמא ,כן .זה חשוב גם את
זה להגיד.

יצחק קשת:

כמה מילים קצרות לסיכום השבוע ,השבוע או שבוע שעבר ,שבוע שעבר
חגגנו את פסטיבל רואים עולם בשדרות דרך ארץ היה אירוע ססגוני ,יפה
לקחו בו קהילות העולים מכל המגוונים ,במאמר מסוגר הייתה הערה למה
לא עשו את זה בדרך ארץ יותר למעלה או במקומות כאלה לא זאת הייתה
הכוונה לא היי תה כוונה דווקא לעסקים כאלה ואחרים ,זה לא קשור זה לא
היה אירוע של העסקים.

עידית ינטוב:

זה היה אירוע של המחלקה לקליטת העלייה.

יצחק קשת:

כן .בסדר .עידית הייתה שותפה .היה אירוע מקסים אני חייב להגיד היה
פידבק נהדר אני מקווה להפעיל אירועים כאלה בהמשך .בשעה טובה
ומוצלחת פתחנו השבוע את מרכז מוסיקה ,יש שם מרכז מוסיקה זה אומר
מקום שאפשר שם לעשות הקלטות ,שאפשר ללמוד נגינה ,זה אומר שיש
מנהל מרכז מי שרוצה נרשם ,מלמדים שם כל מי שרוצה ללמוד מוסיקה
ברמה קבוצתית להשתלב ,יש עוד מישהו שאחראי על מקהלות זה לקדם
את כל הנושא של האומנות המקומית ,כל האומנים המקומיים לקדם
אותם ,מוסיקה הוא חוצה מגזרים ,מחבר בין כולם אנחנו רוצים לראות
יותר ויותר באירועים הגדולים שלו תוצרת מקומית אומנות מקומית לא
הכול עסקים .יוצרים מקומיים .ושייקחו יותר ,יותר חלק בנפח שלנו אנחנו
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נשקיע במהלך כל השנה והם יתנו בסופו של דבר את הבנפיט ש להם בסופו
של דבר באירועים של העיר .אושר תקציב המדינה ,בשעה טובה זה נראה לי
ב –  2018לחריש זה דרמתי בתוך התקציב הזה יש  300מיליון  ₪לטובת
כביש  ,611תודה עידית על העזרה והתמיכה שלך 100 ,מיליון  ₪בהחלטת
ממשלה ספציפית לרשות המקומית לחריש ,תכנית העיצוב ,אנחנו עובדים
על החלטת הממשלה על מנת להביא תוספת למשרדי הממשלה נוספים
מעבר ל –  100מיליון  ₪האלה .עשינו שבוע שעבר שיתוף ציבור בנושא
תחבורה הצגנו לציבור את התכניות לטווח קצר ולטווח ארוך ,אנחנו עושים
בדיקות של היתכנות להפעלה של קו מחריש לפארק העסקים בקסריה,
כמובן אנחנו גם לאחר אישור תקציב הממשלה מקווים לקווים נוספים
לרחבי המדינה למרכזים התעסוקה המרכזיים ,יצאנו לקמפיין מי שראה
גם ברשת וגם בחוצות בנושא העיר שלנו העיר שלנו הפנים שלנו כל מה
שקשור בפינוי ,אשפה ,כל מה שקשור במחזור ,אתם יכולים לראות מצפים
מכולנ ו לקחת בזה חלק ,העיר שלנו הפנים שלנו אני חייב לומר לכם שאני
מקבל המון ,המון פידבקים חיוביים מהמון המון בעלי תפקידים בכל מדינת
ישראל שמגיעים לראות את העיר חריש שאחד הדברים המרכזיים
שאומרים לנו העיר יפה ,העיר נקייה באמת ברמה שמדברים עליה העיר
מצוחצחת חשוב מאוד לשמור על הרמה הגבוהה הזאת של הניקיון ,ואני
אומר לכם אל תקחו את זה כמובן מאליו זה לא פשוט להחזיק רמה כזאת
גבוהה של ניקיון צריך לשמור את זה ,וזה לא קל אבל וזה שיתוף פעולה של
כולנו כתושבים .תודה רבה לשיתוף פעולה של כולנו ,שני גרינברג מזכירה
לנו דב נבון מופע יחיד בקופה הראשית .בהיכל התרבות שבוע הבא מוזמנים
מי שרוצה לקנות כרטיסם דרך אגב נשארו כרטיסים אז לנצל את זה ,אז יש
גם מופעי תרבות תודה רבה לכל מי שלקח חלק ,לכל מי שעבד ,לכל אנשי
המקצוע .אני סוגר ישיבה מן המניין.

 -הישיבה ננעלה -
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